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EDITAL DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO  
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/18 

 
 
 

O MUNICÍPIO DE ANDRADINA, pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

CNPJ/MF sob nº 44.428.506/0001-71, com sede administrativa na Rua Dr. Orensy Rodrigues da Silva, nº 341, 

Município de Andradina, Estado de São Paulo, neste ato representado por sua Prefeita Municipal TAMIKO 

INOUE, no uso de suas atribuições legais, Considerando o regular transcorrer dos atos do Concurso Público n.º: 

01/18, com aplicação da prova objetiva em 17 de junho de 2018; Considerando os resultados publicados em 22 

de junho de 2018, para os empregos de Auxiliar sanitário, Farmacêutico, Médico clínico geral, Médico ESF 

urbano, Médico plantonista e Técnico em radiologia, bem como a convocação para a prova prática para os 

empregos de Coveiro e Motorista; Considerando o regular transcorrer dos atos do Concurso Público n.º: 01/18, 

com aplicação da prova prática aos presentes para os empregos de Coveiro e Motorista em 01 de julho de 

2018; Considerando a regularidade verificada e ratificada pela Comissão Especial do Concurso Público; 

Considerando o decurso de prazo recursal e a renúncia ao mesmo prazo à aqueles que participaram da prova 

prática; Considerando a legalidade e regularidade dos atos e de todo o certame, ratifica–os nos termos da 

legislação vigente e especialmente no atendimento do Princípio da publicidade e da transparência, emanando 

tal decisão através do Decreto n.º: 6.578, de 03 de julho de 2018, e, no pleno uso de suas atribuições legais, 

TORNA PÚBLICA A DIVULGAÇÃO DE RESULTADO DOS CANDIDATOS APROVADOS PARA O PROVIMENTO DO 

EMPREGO PÚBLICO DE MOTORISTA, bem como HOMOLOGA TODOS OS ATOS PARA OS EMPREGOS DO 

CONCURSO PÚBLICO N.º: 01/18, TORNANDO PÚBLICA TAIS HOMOLOGAÇÕES para os empregos públicos de: 

•Auxiliar sanitário, •Coveiro, •Farmacêutico, •Médico clínico geral, •Médico ESF rural, •Médico ESF urbano, 

•Médico plantonista, •Motorista e •Técnico em radiologia, conforme se segue: 

MOTORISTA: 
Nº INSC CANDIDATO Data Nasc Prova objetiva Prova prática Média final Colocação 

993938 Marco Antonio Trigueiro de Souza 07/04/1984 55,0 90,0 72,5 1º 

 

A título de transparência, os demais candidatos que porventura não constem da lista anexa neste, 

por uma questão de respeito e preservação de imagem, ficam automaticamente desclassificados por não 

terem atingido nota igual ou superior a 70,0 (setenta) pontos na prova prática, ressalvados os casos de 

reprovação por falta eliminatória, conforme o item 5.2.8. do Edital de Concurso Público em epígrafe.  

Outrossim, torna público que, nesses termos, não houveram candidatos classificados para o 

emprego de COVEIRO. 

E, para que se deem os fins de Direito e chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente 

Edital, que vai publicado nesta data em sítio eletrônico (internet) nos sítios eletrônicos 

www.concursospublica.com.br, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Andradina 

www.andradina.sp.gov.br, em Mural Editalício da Prefeitura Municipal e ainda em jornal de grande circulação 

local, como de costume, para que se dê a mais ampla publicidade e ciência. 

 

PUBLIQUE–SE E CUMPRA–SE. 

 

Município de Andradina (SP), em 03 de julho de 2018. 

 

 

TAMIKO INOUE 
Prefeita Municipal de Andradina  


